
)  (

 

 

 



)  (

 

 نخاب

ٔار وخمخرص نزن األرسار  روض األُ
اليف ال ٍُ  بي الم ىلع اجلَّ ة والفَّ صَّ  غخارال

وصطتّ وىلع آهل  ا هل ـيهّ َصّلَّ 
ـَ   ًيَّ و

 
 

 اىفالٌث ليطتهب 
 اراهلػَّ ةَ ْادي ةَ ـتػاهلل أمحػ ةَ حمفَ 
(9721- 9532)ْ 
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ٔات املتاراكت حؽدمث  خمخرصة لصاضب الصي
 ةَ ْادي ةَ اهلػار  ـتػاهلل ةَ حمفَ ةَاامليلب ةاملطشٔب  أمحػاإلٌام فغؽ اإلـالم ْٔ 
 .ـالً ةَ ةكؽ أيب ةَا ـالً

ٔم  ٔ 9721دماد األول ـِث  79ودل ي  ـهةترلة ـٔراةايا يف ساوا ذً ُليّ وادله إىل ةرلة ـهِات ْو
  .دون اىفارشة

ئ ث سػه احلفني ةَ اللهظ أةٔبكؽ ةفهِات فلؽأ اىلؽآن الهؽيً ـو ٌّ وأتلطق ةٍػـر
ٔم ادلينهث ىلع يػ اللهظ  ٔد واىفالٌث املفييً وبفض اىفي حمٍػ ةَ الفهػ ـالً ةَ ـٔض ةامح

ٔد ُؾيو ـهِات ،  زيَ ةاـت
ىق ـيً اتلشٔيػ وضفؾّ ىلع يػ احلتهب ـئي ةَ ـتػالؽمحَ امللٓٔر اذلي أسازه يف حيَّ 

 صطهص ابلغاري ومفيً وغريٍْا ٌَ نخب الصطاح ، 
ـَ اىفالٌث املطلق أمحػ ةَ غّ الفلاف، وكؽأ ـيهّ يف فخص عؼ ـيً اجلطٔ أنٍا أُّ 

اب وفخص املفني ، وكؽأ ىلع الفهػ حمٍػ ةَ كهظ املفاوى كيئا ٌَ نخب اىفلّ واجلطٔ  . الْٔ
 

ٔه وىلَّ اإلٌام د حفػَّ ىلػ  ٔه اذلنؽَ يف أعؼ اىفيً ـَ نرري ٌَ ـيٍاء ـرصه وأسازوه وأىبف ِ 
ًٌِٓ/ 
 صاضب ةرلة اىُغؽفث ـهػروس ةَ ـٍؽ احلبيش، اإلٌام اىفارف ةا هل املفِػ 

 ـاكَ ضؽيظثواىفارف ةا هل أمحػ ةَ ضفَ اىفػاس ، 
 ـاكَ ـهؤون واحلتهب اىفالٌث يلع ةَ حمٍػ احلبيش

ٔكٔر ،   واحلتهب املاككف ـتػاهلل ةَ حمفَ اىفػاس صاضب ة

                                 

 



)  (

 

 واحلتهب حمٍػ ةَ صاىص ةَ ـتػاهلل اىفػاس ـاكَ ـٍػ ، 
 َ أمحػ ةَ كػتان الفلاف ٌَ سٓث ساوهواحلتهب ـتػاىلادر ة

 واحلتهب ضفَ ةَ أمحػ ةَ ـٍهع ـاكَ كتام 
 واحلتهب أيب ةكؽ ةَ ـتػاهلل اىفػاس ـاكَ ضؽيظث 
 واحلتهب غاْؽ ةَ ـٍؽ احلػاد واةِّ ـتػاهلل ةترلة كهػون 

 واحلتهب اىفالٌث ـتػالؽمحَ ةَ حمٍػ امللٓٔر ٌفيت ادليار احلرضٌهث
 .ةَ كاـً األْػل يف ـٔروبايا وغريًْ واحلتهب حيىي ةَ يلع

 ٌَ ٌػة اتلػريؿ ـيم يف اخنؽط ذً ،وغريًْ  ضرضمٔت ـيٍاء ىلع حفيهٍّ وواصو
 إىل اعد ذً نترية، ذؽوة ودمؿ اتلشاري، اىفٍو وزاول ،(ـٔراةايا) إىل رسؿ ذً الؾٌَ،

 .اتلػريؿ جمال يف اىفٍو وواصو فهٓا، واـخلؽَّ  ضرضمٔت،
 
 :لهرري ًٌِٓأعؼ ـِّ اىفيً ا  *

ؿ رباط اللطؽ   احلتهب ـتػاهلل ةَ ـتػالؽمحَ ةَ اللهظ أيب ةكؽ مـؤ
 احلتهب أمحػ ةَ ضفَ احلػاد

 احلتهب أمحػ ملٓٔر ةَ غّ احلػاد
 احلتهب املطػث حمتٔب ا هل ةَ حمٍػ اجلهالين 

 احلتهب ـالً ةَ ضفهؼ ةَ اللهظ أةٔبكؽ ةَ ـالً
 مللٓٔر احلتهب ادلايع اىل ا هل يلع ةَ أةٔبكؽ ا
 .احلتهب ـتػاىلادر ةَ أمحػ الفلاف

 
ٔه مؤىفاحًٓ، ةفض يف ٌفارصيّ ٌَ ـػد هل حؽسً ٔدة والصالح، ةاتللٔى، ووصف  وس

 دمهيث وٌفاْهً حِٔيؽي، حبؿ   اتلػريؿ؛



)  (

 

ٔده يف ةرلة ـهِات إصالضات ـػيػة نإصالح ساٌؿ سػه اللهظ أيب  وهل يف مؽضيث وس
  .، ذً رضو إىل املالك واعخار اإلكاٌث ةٓاةكؽ ةَ ـالً وجتػيػ ـٍارة اجلتاُث 

 
 

 ّمؤىفاح ٌَ: 
 
 نزن األرسار يف عؾائَ األرسار اىغهبهث  *
ٔار وخمخرص نزن األرسار يف الصالة والفالم ىلع اجلب املغخار *  صّل ا هل ـيهّ  روض األُ

يً.  وآهل ـو
 
 : وفاحّ رمحّ ا هل *
ٔم األضػ ا ودفَ ةفػ صالة اىفرص يف كتخّ   ـه9532ػة ذي اىلف 5ُخلو اىل رمحث ا هل صتاح ي

 .اىيت ةِاْا يف ضهاحّ  املفٍٔرة
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ضهًمحَ الؽَّ بفً ا هل الؽَّ   
 

الاحلٍػ  هل رب اىفاملني وال رشف األُبهاء أة والفالم ىلع صَّ
يني  ػ واملـؽ ٍَّ هيػُا حُمَ  وآهل وصطتّ أدمفني، وبفػ/ ـَ

 
 الفالم ـيهكً ورمحث ا هل وبؽاكحّ 

تاحّوٌغفؽحّ ـو  ػاياه وٌِِّ ْو
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  َومَ  إن ا هل ِ   بي ىلع اجلَّ  ٔنَ َصي  ّ يُ خَ كَ الئ
ََ ٓا اذلَّ يا أي   ـَ َصي  ٔا ُِ ٌَ آ ي ِّ ٔا  ـَ  يه َ ٍُ يي و   هٍاً يِ ف  ٔا ت

 
يي َصوي امهلل  * ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ػ وىلع آل ـَ ٍَّ هيػُا حُمَ نٍاا ـَ
وبارك ىلع * ؽاْهً هج ىلع ـهػُا إةؽاْهً وىلع آل ـهػُا إةَصيَّ 

اػ  ٍَّ هيػُا حُمَ اػ وىلع آل ـَ ٍَّ اهيػُا حُمَ نٍاا ةارتاج ىلع ـاهػُا ـَ
 .  ُم محهػ جمهػإـهػُا إةؽاْهً يف اىفاملني وىلع آل  إةؽاْهً 

 
اايي َصااوي امهلل  * ااػ ً ىلع ـو ٍَّ ااهيػُا حُمَ  اجلَّااـَ

ُ
وىلع آهل  ّمي ب األ

يي  ِ  دَ ً ـػَ وصطتّ ـو لكٍاا ذناؽك م لكٍاحِا م وٌاػادَ ٌفئٌاح
 . اذلانؽون وغفو ـَ ذنؽك اىغافئن

 

ايي َصوي امهلل  * ايً جبٍهاؿ الـو ٔات واىتفايهٍات ىلع ٌاَ صَّ
اىثَ  عخٍج ةّ اجلتٔةَ  او واجلبهاني عِ  والـؽ  ،اٌااخَ وسفيخاّ ليـؽ

ا اىففاقِ  بفهفّ أْاَو  وأْيهَج  ّ وسفيَخا والظاالىثِ  ؽكِ اواللي
 . اٌاً ٌَ ليٍخلني إِ 
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يي َصوي امهلل  * ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ايي َصاوي األُام، و ـػدَ ـَ ً ـو
ػ ىلع  ٍَّ هيػُا حُمَ ايي َصوي األُفام، و دَ ـػَ ـَ اػ ً ىلع ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ

َٓ  دَ ـػَ  يي َصوي ٔام، وال اػ ـاػد ً ىلع ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ  ٌاَ غااَف ـَ
يي َصوي ةابلهج احلؽام، و ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ م، يَامَ  كي  دِ ةفاػَ ـَ

يي  َصوي و اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ايي  َصاوي م، ويَاٌاا دار اىفَ ـَ ً ـو
وتلااػيػاحّ  ِّ وضؽوفِاا نِ آآيااات اىلااؽ دِ ةفااػَ وىلع آهل ـيهااّ 
 ِ هِاح ٔم عيلاَج  ِّ ـو ٔم اىلهاٌاث يف كي ادل   ٌَ ي ٔمٍ  ُهاا إىل يا  يا

 
َ
 ة. ؽَّ اٌَ  ىَف أ
 
يي  َصوي امهلل  * اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ْأر، اليهاا  وادل   دَ ـاػَ ـَ
يي َصوي و اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ا دَ ـاػَ ـَ وَصاوي ٓٔر، األياام والل 

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔاج ابلُ ـو ايي َصاوي ٔر، وُطاـػد أم ً ىلع ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ايي َصاوي ور واىلتأر، وػُ ةفػد ٌَ يف الُ ـَ ً ىلع ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ٔم عيلَج ـَ ٔم ادلُها ةاآلصال وابلهٔر ٌَ ي ا إىل يا
 ٔر. ُل ابلفد واىن  

 
ًي َصوي امهلل  * ي ػ ىلع  ـو ٍَّ هيػُا حُمَ اار،  ـاػدَ ـَ اجلتاات واألْز
يي َصوي و اػ ً ىلع ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ َصاوي أوراق األكاشار، و ـاػدَ ـَ



)  (

 

يي  ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ايي َصوي ـػد احلتٔب واثلٍار، وـَ ً ىلع ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ   وم  الؽَّ  ـػدَ ـَ

َ
ايي َصاوي ار، وشَ ض  واأل اهيػُا ً ىلع ـو ـَ

ػ  ٍَّ ايي َصاوي يف اليهو واجلٓاار، وحُمَ اػ ً ىلع ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ  ُأرِ ـَ
ايي  َصوي م واألكػار، ؤٍ اهلوجمّلي  ،اىلئب واألةصار ً امهلل ـو

وبفاػد أْاو  ،ةفػد خمئكاحم يف اىرب وابلطااروىلع آهل ـيهّ 
ٔم عيلج ،اجلِث وأْو اجلار ٔم اىلهاٌث يف ك  ٌَ ي ادلُها إىل ي

ٔم أىف.  ي
 
يي َصوي امهلل  * ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ وَصوي ـػد أُفاس اىبرش، ـَ

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ايًي األريااش واللافؽ،  ـػدَ ـو وَصاوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ ٍَ اىلػ   ـػدَ ىلع  ايي َصوي ؽ، وَػ ؽ وال اهيػُا ً ىلع ـو ـَ

ػ ـػد ا ٍَّ يي َصوي ل والٔبؽ، وىغؾحُمَ اػ ً ىلع ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ ـاػد ـَ
يي َصوي ر، واجلٍو واذلَّ  اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ـاػد املصااةهص يف ـَ

يي َصوي ر، وػَ اىغُ  اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ رص، اةفاػد الفاٍؿ وابلاـَ
 ةفاػد ٌاَ ضازَّ  مظااـفثً  ةً وىلع آهل َصاالامهلل ـيهّ  َصوي و

ص وٌاَ اـاخغفؽ وٌاَ  وٌَ ـتَّ و وٌَ نربي وٌَ ْيَّ  ،واـخٍؽ
ٔم املطرش.أ ٔم عيلج ادلُها إىل ي  كتو وٌَ أدةؽ ٌَ ي
  



)  (

 

يي َصوي امهلل  * ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ايًي تاب، الي   بي ىُ ـَ وَصاوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يي َصوي و ،ابطَ الفَّ  دَ ـػَ ىلع  اػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ

يي  َصوي و ،كابالؽي  ـػدَ  ػ ً ىلع ـو ٍَّ هيػُا حُمَ ضشااب،  ـاػد كي ـَ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔم احلفاب.وَصوي ـو   إىل ي

 
ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  ٍُ َصااوي ـو ني َصاايي ـااػد ال

 واذلانؽيَ، 
اػ  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ـاػد الصااةؽيَ واللاانؽيَ، وَصوي ـو

هيػ ـَ يًي ىلع  ػ وَصوي ـو ٍَّ  ـػد اىػابلني والؾاْػيَ، ُا حُمَ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   يَ واملػفٍني، اري ـػد ابلَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔل اهلادي األٌني، وَصوي ـو  الـؽ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   احلؾيَ،   اىليِب ّلي جُمَ وَصوي ـو

اػ  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  عاري ٌاَ يف األرض والفاٍاء وَصوي ـو
 أدمفني، 

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   يف األوىني واآلعؽيَ، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  يني، وَصوي ـو  يف اجلبهني واملـؽ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   يف ك وكج وضني، وَصوي ـو



)  (

 

اػ  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔم ادلياَ، يف املا  األىلع إوَصوي ـو ىل يا
 رضً الؽامحني.أةؽمحخم يا 

 
 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   م املصػىف، ُبهي َصوي ـو

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔلم املشخىب، وَصوي ـو  ـر
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ٕ، اضتيتم املؽحظوَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ، ـيػان األُبهاءوَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ان األصفهاء، وَصوي ـو  ةْؽ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   صفٔة األحلهاء، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔفاء، وَصوي ـو ٔد وال  ٌفػن اجل
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   حبؽ املاكرم والصفاء، وَصوي ـو
 ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔل الؽمحث واهلػى. ػ وىلع آهل وَصوي ـو  ـر

 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔات، َصوي ـو ـػد األضهااء واألما

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   غات، ـػد الصٔر والي  وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد احلؽوف واللكٍات، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   حلفِات والفيئات، ـػد اوَصوي ـو



)  (

 

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ةفػد املخطؽاكت والفانِات، مماا وَصوي ـو
 ات، يهَّ ف  ات والف  ٔيَّ يُ عيلخّ يف اىفُ 

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد األرايض واجلٓات، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد الريات واىرباكت، وَصوي ـو

 املغصٔص ةشرشف امللاٌات املٍِأح ةاشسؾل امهلل ىلع َصوي و
وىلع آهل اىفػهات الؽايق ةشىلع ادلرسات ـهػُا ومٔالُاا حمٍاػ 

 ِم ي اةاػوام مُ  دائٍاثً  ةً َصالوات، ؾَ وصطتّ أْو الهؽاٌات واىغَ 
 ٍاوات. األرض والفَّ  ا هل عاىقِ 

 
ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  ث وصاافٔة عااري اىربيَّااَصااوي ـو

ـَ َصّلَّ وٌٓيم اىفئث الاكفؽيث اىبرشيث  ً ـيهاّ ةفاػد يَّ  ا هل و
وذوي  ،ات اىفؽبهااث واألـشٍهااثَغااوالي   ،ثهَّااعِ والة األمااؽ والؽَّ 

ؽف االلاا وصااطتّ أْااوِ وىلع آهل  ،األنفاااب والؽحااب اىفيهااث
 ٍِ ٔم أىف  ،ثهَّ واحل ٔم اىلهاٌث يف ك ي ٔم عيلج ادلُها إىل ي ٌَ ي
 ة. مؽَّ 
 
اايًي ىلع امهلل  * ااػ َصااوي ـو ٍَّ ااهيػُا حُمَ  ُاأر األةصااار ورسي ـَ

وصااطتّ املتااارتني وىلع آهل  ،وطاهاء اليهااو واجلٓاار ،األرسار



)  (

 

 ،األعهار ـػد ٌا أُبخج األرض ٌَ اجلتات واحلتأب واثلٍاار
 مظااـفثً  ةً َصاال ،وبفػد ٌا أؽيً اليهو وأرشق ـيهاّ اجلٓاار

ٔاضػ اىلٓار. ي  ةػوام مُ  دائٍثً   م ا هل ال
 
بتاً  ِا ـيهّ ضشاةاً حَ َصالامهلل اسفو  *  جلا ٌَ ـؼاب اجلار ـو

 اىفؾيؾ اىغفار.  ُم أَُج إاىلؽار  دارِ  إلةاضثِ 
 

ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  ورطااا  َم عيِلاا ـااػدَ َصااوي ـو
ػ ، َم ُففِ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  م ـػد ٌا ذنؽك ةّ عيلُ وَصوي ـو
ػدَ  ايًي ىلعوك ةّ، ؽُ ٌا ًْ ذانِ  ـو اػ  وَصوي ـو ٍَّ اهيػُا حُمَ  زُاثَ ـَ
تؿِ ـؽكِ  ك وحباؽك وٌاا ضأى ذلام ٌاَ واحم وبؽي اـٍ م ـو

ٔكاحم ومصِٔاعحم وموءَ  ر يف كاؽَّ ذلم يُ  ذلم وأطفاَف  خمي
ػى والؽحيان ةفظو ؽف اجلَّ ٓػى إحلّ ةفَ الفااعت واألضهان ويُ 

وات واألرض واجلِان، املشهب ملَ داعه يف ك اٌَ عيق الفٍ
 إال ْاأ الهااؽيً املِااان، أـااشلم هلإ ماااكن ربِااا ا هل اذلي ال

ٌَ ـاؼاب اىلارب ودعأل  ةفظيم ياهلل ضفَ الخام وأٌاُاً 
 اجلريان. 

 



)  (

 

ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  يًي اجلب الهؽيً، َصوي ـو وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ اهيػُا ذي اجلاه اىفؾاهً، ىلع  ـَ ايًي ىلع  وَصاوي ـو

ػ  ٍَّ ػ ً. ذي اىفظو اىفٍهحُمَ ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  اهلادي وَصوي ـو
 إىل الرصاط املفخلهً. 

 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـيٍم،  ـػدَ َصوي ـو

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ضيٍم،  ـػدَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔدك وفظيم، وَصوي ـو  ـػد س

يًي ىلع  ػ وَصوي ـو ٍَّ هيػُا حُمَ  ـػد أمؽك وُٓهم، ـَ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد كظائم وَصوي ـو

ػ وكػرك،  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٌِ وَصوي ـو تاحِاِِاَِ ـاػد  م، م ْو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   م وإضفاُم، مِ ؽَ نَ  ـػدَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   م، ٌفؽوفِ  ـػدَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد أـٍائم وصفاحم، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔفهلم ىفتادك، وَصوي ـو  ـػد ح
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد ـفٔك وغفؽاُم، وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ـػد رطاك ملَ كام حبلم، وَصوي ـو



)  (

 

هيػُا حُمَ  ـَ يًي ىلع  اػ وَصوي ـو ِ  دَ ـاػَ ٍَّ ةام،  كَ م ملاَ أرشَ ـاؼاة
اػ  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ـاػد ٌاا ُفاؼت ةاّ كاػرحم وَصوي ـو

 لج ةّ مليئخم، وحفيَّ 
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  محايخم ملاَ اضاخب ةام،  ـػدَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ُِا ـػدَ وَصوي ـو خاّ ـه م، راعيخم ملَ ـر

يًي ىلع ػ  وَصوي ـو ٍَّ هيػُا حُمَ غريحم الُخٓاك ضؽٌاحام،  ـػدَ ـَ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  م جبٍهاؿ األكاهاء، خِاإضاَغ  ـػدَ وَصوي ـو
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع    ـيهّ املال، َصّلَّ ٌا  دَ ـػَ وَصوي ـو

ااػ وىلع آهل  ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  ُُ َصااالوَصااوي ـو وال  ػ  َفااة ال 
 هلا وال ٌِخىه. ػاعَ ٕ وال اُلاصُت 
 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٌا ةان فشؽ وأرشق ةاػر، َصوي ـو

اػ  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ِ وَصوي ـو تٔب ٓاا واملهااه ةفاػد الاؽيص ْو
 ِ ااورضوب ِ ٓااا والفَّ َِّااِاةو وضتٔب ا وُفهٍٓااا ٓااا واجل ث وكصاأْر
ِ ْا ورُس رِ ْا ورُسُ ٔرِ وضُ  ا ورشاة  ـٓا، ؤوٓا وتوْر
ػ امهلل ىلع   َصوي و ٍَّ هيػُا حُمَ  ة واُترش ـؽُف املسَّ  ً غريُ ٌا حؽَُّ ـَ
 ٍِ َِّا ،وفاح ِم ف  ال ٔات  يف أىلع اىلصأرِ  ج احلأرُ وٌا غ ةاألصا



)  (

 

واح والاؽَّ  وي ػُ ةخفاكب اىغُ  ةً َصالوىلع آهل  ا هل ـيهّ َصّلَّ املالح، 
 اح.اق اىفخَّ دائٍث ةػوام ميم ا هل الؽزَّ 

 
هي ىلع  َصوي امهلل  * ػ ـَ ٍَّ ٍَ  ؽي االفػُا حُمَ املغاؾون  ري ٔن وادل  ُص ال

َِّا ؽ املهِٔن ـػد ٌا ؽ ؽحّ اوٌاا أةصا ،ج ةاّ اىؾِأنواجلْٔ
ةاػوام  دائٍاثً  مظااـفثً  ةً َصاال ،وٌا اكن وٌا يكٔن ،اىفهٔن

وصاطتّ وىلع آهل  ،فههأن َ  ميم ا هل اذلي يلٔل لييشء كُ 
يي   ً ٌرو ذلم. ـو
 
هيػامهلل  * ـَ يًي ىلع  ػ َصوي ـو ٍَّ كفهؿ األُام ؤُر اىؾالم ُا حُمَ

الاالكم وإكاارات  األكاالم وُػاُق  رصياؽِ  وبػر اتلٍاام ـاػدَ 
م ةػوام ميام ا هل امليام اىفاالَّ  دائٍثً  مظاـفثً  ةً َصالالفالم 
يً ٌرَو وىلع آهل   ذلم.  وصطتّ ـو

 

ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع    بي اجلَّااَصااوي ـو
َ
اب اجلاااغق وَّ األ

ٔاب املِفٔت يف الهخاب ـاػد ٌاَ داع واـاخشاب وٌاَ  ةالص
ةاػوام  دائٍاثً  ةً َصاالضرض وٌَ اغب وٌَ أذُب وٌاَ حااب 

 َّْ يي وىلع آهل اب ميم ا هل اىفؾيؾ الٔ  ً ٌرو ذلم. وصطتّ ـو



)  (

 

 

يًي ىلع امهلل  * ٍُ َصوي ـو اهَ احلتهاب ال ٍَّ ٍُ أل ال افَ و والـؽ و ظَّ
اا اا يَج اذلي حفظَّ ااػ َو ـيهااّ فخفظَّ ٍَّ ااهيػُا حُمَ كااٍؿ ـااٍاء  ـَ
ٔار  ػرِ األرسار وبَ  تفاخغؽق  ةً َصاال ا هل ـيهاّ َصاّلَّ أفاق األُا

ٔدات ٌَ احلفهَّ  املفػودات وأفؽادَ  أـػادَ  ٔس ات واملفِٔياات امل
يً ٌرو ذلم يف كي وىلع آهل   وكج وضني.  وصطتّ ـو

 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ا ،اىبلري اجلؼيؽَصوي ـو  اِج ؽَ اوالفي

واجلااار  ،ـااػد ادلائااؽ واملفااخػيؽ ،ىفظااو الهتااريوا ،املِااري
ةاػوام  دائٍاثً  مظاـفثً  ةً اَل َص ، وٌا ْٔ يف الظٍري  ،واملفخشري

ـَ وىلع آهل  ،ميم ا هل اىفيهً التري  ذلم. ً ٌرَو يي وصطتّ و
 

اػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ،ُأر اىليأب وابلصاائؽَصوي ـو
ٔم ،وذعؽ األكاةؽ واألصاغؽ ـػد ٌا  ،املؾيػ واملفاعؽ وفغؽُا ي

وٌاا أضاغاج  ،يف الفري الفائؽُ  وٌا ضدَّ  ،ائؽُ دار يف اآلفاق ادلَّ 
االٌاً  ةً َصاَل  ،ةّ ابلصائؽُ  دائٍاني ةاػوام ميام ا هل اىلاػيؽ  ـو
ـَ وىلع آهل  ،اىلادر  ذلم.  ً ٌرَو يي وصطتّ و

 



)  (

 

يًي ىلع امهلل  * او واىفتاادَصوي ـو ادلايع  ،ـهػُا صافٔة الـؽ
 ا هل ـيهاّ َصاّلَّ  ،وكفهؿ الالئق يف املفااد ،لؽكادإىل ـبهو ا
ٔائً أْو اللَصاَل وىلع آهل   ؽُ اوُنخص ،ؽك واىففاداة حٓػم ةٓا ك

ٕ ااملػاىب وأكصا ٕ ةٓا دمهؿَ فَػ وُُ  ،ادفَّ ةٓا ىلع اىؾاملني واحلُ 
 واىفتاد.  ٍاوات واألرِض الفَّ  يَق ةفظو ٌَ عَ  ،املؽاد
 
هيػُاامهلل  * ـَ يًي ىلع  ػ  َصوي ـو ٍَّ أل  ،ـهػ ودل ـػُانحُمَ وـر

ٔد واىفيً واىربْان ،امليم الؽمحَ  ا هل ـيهّ َصّلَّ  ،وٌفػن اجل
ج ىلع اىفصاة ـػد ٌا ْتَّ  ،يف دمهؿ األوكات واألضهانوىلع آهل 
ٔان وٌا فاطج ىلع املػهفني ُفطااُت  ،اىغفؽان نفٍاُت   ،الؽطا
ٔكثً َصاَل  يام ا هل مُ  ةاػوامِ  دائٍثً  ،ةفتري املفم والؽحيان ة ٌفخ

 َِّ  ان. الهؽيً امل
 

ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  رص اصاااضب اجلااَصااوي ـو
ٔضات  ا هل َصاّلَّ  ،واآليات ابليِات واملفشؾات ابلااْؽات ،واىفخ

يَّ  وٌاا أضااط ةاّ  ،ً ـيهّ ةفػد ٌاا يف األرض والفاٍاواتـو
وصاطتّ اىلااغفني وىلع آهل  ،اىفيً املطهع ٌاَ املصأِاعت

احلاافؾني دليآًِ  ،ٌث كشؽة اىػاغني وابلغااةبفهفًٓ سؽذٔ



)  (

 

اات ة َصاال ،املخطفؾني ىلع أُففًٓ ٌاَ املطؽٌاات واملهؽْو
الٌاً  ًِ ـَ  م ا هلِ ي  مُ  ةػوامِ  يػوٌانِ  ـو  فات.والصي  شنِ اللَّ  ؾه

 

اػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   قرتقِ وخُما ،اقاىارُب  راناِب َصوي ـو
 ا هل ـيهاّ َصّلَّ  ،ن واآلفاقٌَ يف الهٔ وأفظوِ  ،تاقاىػي  الفتؿِ 

 ،واملفخأكني واىفخااق ،اقوصطتّ ةفػد اكتهاق اىفلَّ وىلع آهل 
ٔاق واألذواق مظاـفثً  ةً َصال ،واألضػاق واألـِاق  ،ةفػد األكا

 اق. دائٍث ةػوام ميم ا هل الاىق الؽزَّ 
 

ػ ىلع َصوي امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ وساؽي  ،تفابهص األماالك ـػدَ ـَ
 ا هل ـيهاّ َصاّلَّ  ،واإلمفاك واملؿي  ،ب األـٍاكوحلي   ،األفالك
ٕ ايف طفف أطفاف ٌا مظ رضوبثً مَ  ةً َصالوصطتّ وىلع آهل 
ف يف الهأن ؽي اةاػوام ميام ا هل املخصا دائٍاثً  ،ٔاتَصيَ ٌَ ال

 واألمالك. 
ٓاا ني وأرشفَ َصايي ة املَصاال حِا ـيهاّ أفظاَو َصاَل  امهلل اسفو   

ٔاةاً وأسؾهلَ  ـَ  ا ذ  أةيَغٓا.و الً ُٔص ٓا وُ وأرس
 



)  (

 

ِي  * ٌَ َصالو م وفظيم دمي امهلل ةٍ ال األفاؽاح  ِا ةشكٍوِ حِا ـو
َِّ  ،والسور وابلٓاء واجلٔر اػا ا واسؾي ـ ٍَّ ٌاا  ةشفظاَو ُبهَِّا حُمَ

أالً  اً وٌا ْٔ أْو هل وبٍا سازيج ُبهَّ  ،ْٔ أْيّ  ـَ كٌّٔ وـر
يي  َصوي ـَ أٌخّ، و اينيـو  ،ً ـيهّ وىلع دمهاؿ اجلبهاني واملـؽ

يهِا ٌفٓاً  ،ملالئكث امللؽبنيوا ودمهؿ ـتاد ا هل الصاحلني ـو
 رضاااً الاااؽامحني. أواسفيِاااا ٌااآًِ وفاااهًٓ ةؽمحخااام ياااا 

 

ااػ امهلل  * ٍَّ ااهيػُا حُمَ ـَ اايًي ىلع  وسربيااو وٌهاكئهااو َصااوي ـو
ؾرائهو ومحياث اىفاؽش وىلع املالئكاث الهاؽام  ،وإرسافهو ـو

 ،واملفايٍات واملفايٍني ،وىلع املاؤٌِني واملؤٌِاات ،الاكحبني
ٔات واعخً جلا خباري واملفايٍني أدمفاني  ،األضهاء ًٌِٓ واألم

 رضً الؽامحني.أةؽمحخم يا 
 

ػ ىلع َصوي امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ىلع  َصوي و ، ـيهَّصّلَّ ٌَ  ـػدَ ـَ
ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ وىلع آهل ـيهاّ  َصاوي و ، ـيهاَّصّلي ـػد ٌَ لً يـَ

فأق  وزده امهلل رشفااً  ،ة حػوم ةػوامم وحاتىق ةتلائامَصال
ااهيثَ  ،وحفؾهٍااا فاأق حفؾهٍااّ ،رشفااّ  وادلرسااثَ  وأـػااّ الـٔ
 يف اجلِث.  اللاخمثَ  واملزنىثَ  الؽفهفثَ 



)  (

 

يَ ال امهلل ـيهّ أفظَو  َصوي و ٍَّ صَّ ٓاا ٓاا وأرشفَ ٓاا وأكٍيَ ٔات وأح
ٔاةاً وأسؾهلَ  وأكرثْا عرياً  يَّ وىلع آهل  ا ذ ٌاَ  ً ـاػدَ وصطتّ ـو

ـَ  مىض ٌَ عيلم وٌَ ةيق، ة َصال، يِق ًٌِٓ وٌَ كَ  ػَ فِ وٌَ 
ٌُ  ال اغيااثَ  ،ةاحلااػي  وتااهُع  تفااخغؽق اىفااػَّ   ىه. خَ ِ ااهلااا وال 

 
ااػ أـااشلم امهلل ب * ٍَّ  ،ّخِاايَّ ِااا ىلع مِ ٍهتَ هل أن حُ آوَفااهيػُا حُمَ

وجتفيِا ٌَ رفلائاّ ٌاؿ  ،وحٔردُا ضٔطّ ،وترشُا يف زمؽحّ
احلني، املِفً ـيهًٓ ٌَ اجلبهني والصػيلني واللآػاء والصا

َِ  و  وُضا ك،ك وجماػِ وأغيق امهلل ألفنخِا حبٍاػِ   كي  ا وبانيَ َِاةي
َِ  ضائٍو  ُام ىلع ك إم حبٔلم وكٔحم وكػرحم حئل ةيِِا وبي

  .يشء كػيؽ
 
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  اض ةو فهَّ  دٍ ػَ ٌَ  واـػث كي َصوي ـو

ه ٌااَ األمااؽاض ؽي اْاأ املااػد اىفهاااض فاضفؾِااا امهلل بفاا
ٌِ واال اوىلع آهل األغاؽاض  ِّ ـقرتاض وٌٓا ـَ  ً ٌراَو يي وصاطتّ و

 وكج وضني.  ذلم يف كي 
 



)  (

 

ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  أل َصوي ـو اهلاادي اللافهؿ الـؽ
هػ واتلِادي، و ٔم الـٔ يي  َصوي ي  دِ ػَ ةَفاوىلع آهل ً ـيهاّ امهلل ـو

ٔم اىله ٔم عيلج ادلُها إىل ي ٔادي ٌَ ي اٌاث ٌَ يف احلرض وابل
ٔمٍ  يف كي   ة. ماااااااااااااااؽَّ  أىاااااااااااااااَف  يااااااااااااااا

 
اػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع   ،صااضب ابلٓااء واجلأرَصوي ـو

وىلع آهل  ا هل ـيهاّ َصاّلَّ  ،واجليق املِصأر ،واىفيً امللٓٔر
  ِف اأطف ةفػدِ  اكميثً  ةً َصال

ُ
ٔم  ،واألرس واملشـٔر ،سٔرِ األ ٌَ يا

يي  ٔم اجلفظ يف الصٔر ـو  ذلم.  يهّ ٌرَو ً ـعيلج ادلُها إىل ي
 

  
ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔدَصوي ـو  ،صااضب امللاام املطٍا

ٔد ٔاء املفل يَّ َصّلَّ  ،واحلٔض املٔرود والي  دِ ً ـيهاّ ةفاػَ  ا هل ـو
ٔد وصاطتّ أْاو وىلع آهل  ،ٔدُٓاواجلاؼور واىفُ  ،اىزنول والصاف

ٔم ٔم اىلهاٌث يف ك يا ٔم عيلج ادلُها إىل ي ٔد ٌَ ي  الهؽم واجل
 أىف مؽة. 

 



)  (

 

اػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  اجلأر الفااغؿ والظاهاء َصوي ـو
يَّ َصّلَّ الالٌؿ  ً ـيهّ ةفػد اىلائو والفااٌؿ واىػاىاب  ا هل ـو
ٔم وىلع آهل واملاُؿ  ٔم عيلج ادلُهاا إىل يا وصطتّ واتلاةؿ ٌَ ي

ٔم أىف مؽة. اىلهاٌث يف كَّ   ي
 

هيػُاامهلل  * ـَ يًي ىلع  ػ  َصوي ـو ٍَّ  ،اىاثَٓ ٌَ اجلَ  اليقِ  ٌِلؼِ حُمَ
ايً ـيهاّ ةفاػد َصاّلَّ  ،أْو الرشك والظالىث يِم ٓ  ومُ   ا هل ـو

و واةخٓاهل ،الؽانؿ واـخػاهل وصطتّ والفالىث وىلع آهل  ،واملخـٔ
ٔم أىف مؽة. ٔم اىلهاٌث يف ك ي ٔم عيلج ادلُها إىل ي  ٌَ ي

 

ػ امهلل  *  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ٔاء احلٍػ واىفؾي  صاضبَصوي ـو  ل
اػ واملشػ،  ٍَّ اهيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ةفاػد املأفني ةاىفٓاػ وَصوي ـو

ػ  وىلع ة مٔصٔىث ةفاؽف اجلاػ والأرد َصالوالصادكني يف الـٔ
يي آهل  ب جلا ةًٓ أسؽاً وصطتّ ـو  ـؾهٍا.  ً تفيهٍا ْو

 

ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ألم  ،مُبهام املهاؽَّ َصوي ـو وـر
 ، وٌاَ أضاؽمةفػد ٌَ ىىبَّ وىلع آهل امهلل ـيهّ  َصوي ً، وفؾَّ امل

ٔم اىلهاٌاث  ،وٌَ ـىق وٌَ أغفً ٔم عيلج ادلُها إىل يا ٌَ ي
ٔم أىف مؽة    .يف ك ي



)  (

 

 

ػ امهلل  * ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  وَصوي يف اليهو إذا يغىش، َصوي ـو
اػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ـَ يًي ىلع  ايًي ىلع وَصا، يف اجلٓاار إذا جتاّلَّ ـو وي ـو

ػ  ٍَّ هيػُا حُمَ ايي  َصاوي يف اآلعؽة واألوىل، وـَ وىلع آهل ً ـيهاّ ـو
ٔم عيلج  ،ةفػد ٌا ُتج ٌَ األرض وٌا ُؾل ٌَ الفٍاء ٌَ ي

ٔم أىف مؽة.  ٔم اىلهاٌث يف ك ي  ادلُها إىل ي
 
اػ َصاالىلع  َصوي امهلل  * ٍَّ اهيػُا حُمَ ِاا ةٓاا يف املطهاا فُ ِفَ حَ  ةً ـَ

 ،والفيئات واذلَُٔب  ،تالَّ والؾَّ  اةٓا يف الػاي ؽُ في كَ حُ و ،واملٍات
ااوحَ   ،واآلفااات واملصااائَب  ،وابليهااات ةٓااا ـِااا ابلااالءَ  ُف ؽِ اص 

ٔاَل  ،واىفاْات واللػائػَ  ايً  َصاوي بات، وؽُ والهُ  واألْ امهلل ـو
وصطتّ وذريخّ واتلاةفني وحااةؿ اتلااةفني هلاً وىلع آهل ـيهّ 

يهِ ٔم ادليَ ـو ا ٌفًٓ وفهًٓ ةؽمحخم ياا أرضاً ةإضفان إىل ي
 .الؽامحني

ٍَّ اىفؾَّ  م ربي ـتطان ربي   ا يصفٔنة ـ
المٌ  يني ـو  ىلع املـؽ
  هل رب اىفاملني.  واحلٍػُ 

ني  ٌآ


